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تفاصيل البرنامج
( 6ايام –  1ليالى )

اليوم االول :
االستقبال بمطار تبليسي الدولي  ,واالنتقال الى الفندق و في المساء سوف نتوجه في جوله يشارع رةستافيلي الشهير بالبرلمان و مبني
السينما و تمثال مارجرجس الشهير ثم سوف نتوجه الي كوبري السالم الشهير و نفوم بمشاهرنه و مشاهده النافوره الراقصه
و بعدها نقوم بجوله في منطقه شارداني الرائعه و الشبيه بشوارع باريس و التي تشتهر بالكافيهات و المطاعم الجورجيه و االوربيه ثم
بعدها نتوجه الي المطعم لتناول مطعم العشاء

اليوم الثاني :
التوجه الي مدينه بورجومي و سوف نقوم بالصعود الي جبل جفاري و مشاهده التقاء النهرين و اخذ الصور التذكاريه ثم التوجه الي مدينه
بورجومي الساحره و نستمتع بزياره الحديقه الوطنيه اكبر حدائق اوروبا الشرقيه ثم التوجه الي مدينه باتومي الساحليه ثم التوجه الي
الفندق

اليوم الثالث :
التوجه الي بده ماخونساتي ذات الطابع الريفي و سوف نقوم بزياره و مشاهده شالل الغابه هناك ثم التوجه الي مشاهده جسر الملكه تماره
ثم العوده الي مدينه باتومي و مشاهده عرض الدالفين ثم جوله حول بحيره نوري و بعدها التوجه الي الفندق

اليوم الرابع :
س وف نقوم بالتوجه الي حديقه النباتات التي تم العديد من مختلف انواع النباتات من حول العالم و التي تملك اطالله خالبه علي البحار ثم
التوجه لتناول الغداء
و في المساء جوله حول الممشي السياحي و االستمتاع بجوله بحريه و التوجه لمشاهده النافوره الراقصه و تناول العشاء

اليوم الخامس :
التحرك من مدينه باتومي و التوجه في رحله العوده الي العاصمه تبليسي مرورا ببلده مارتفيلي و نستمتع بركوب المراكب المطاطيه في
الوادي الضيق ثم نكمل طريقنا الي العاصمه

اليوم السادس :
التوجه الي مطار تبليسي الدولي
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نوع
اإلقامة

اسم الفندق

مستوى
الفندق

White house

3

Legacy Batumi

4

باتومي

Iveria inn

4

تبليسي

Legacy Batumi

4

Gallery palace

4

Aisi Batumi

4

باإلفطار

باإلفطار

المنطقة

تكلفة الفرد في الغرفة
بالجنيه المصري
المزدوجة
الثالثية

تبليسي

باتومي
تبليسي

باإلفطار

األسعار تشمل





باتومي

اآلتي:

اإلقامة لمدة  6أيام  5 /ليالي باإلفطار في الفنادق المذكورة أعاله او ما يماثلها .
االستقبال و التوديع في المطار
سيارة خاصه مع سائق جورجي
خط انترنت باقة  5جيجا

األسعار ال تشمل االتي :





تذاكر الطيران
تذاكر دخول االماكن السياحية
وجبات الطعام
رسوم فيزا دخول جورجيا
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االوراق المطلوبه للفيزا :






جواز سفر ساري
كشف حساب بنكي الخر  3شهور فيه مبلغ مش اقل من  520222جنيه عليه عمليات سحب وايداع
خطاب من العمل "لو انت طالب بتجيب شهادة قيد من الجامعة"
صورتين شخصية خلفية بيضاء 4*5
ترجمه جميع االوراق في مكتب ترجمه معتمد

مـالحـظــات هــامــة:



يتطلب السفر الي جورجيا تصريح امني من مجمع التحرير بعد استخراج الفيزا



بالنسبة للعمالء المطلوبين للتجنيد ,او الذين ال يزالون تحت الطلب للتجنيد الذين يحتاجون تصريح للسفر برجاء احضاره قبل
السفر ,وبالنسبة للذين انهوا الخدمة العسكرية أو معافين تماما ان لم يكن ذلك مذكورا علي جواز السفر برجاء سؤال مناطق
التجنيد التابعين لها اذا كانوا محتاجين لتصريح السفر او ال.



الميعاد الرسمي للتسكين بالفندق (  )CHECK INفى الساعة الثانية ظهرا& ميعاد الخروج ( )CHECK OUTفي الساعة الثانية
عشر ظهرا



تم احتساب الدوالر بسعر  51.11و اي زياده تطرأ يتحملها العميل



السعر قد يزيد في حالة وجود زيادة في ثمن وقود الطائرات أو تغير سعر العمالت أو تغير سعر الفنادق.

اصدار يوم  54ابريل 0252
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